AJUNTAMENT DE BENIMODO

PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DEL CONSELL MUNICIPAL
D’ESPORTS I JOVENTUT
(Sessió 1/2013)
A Benimodo, essent les disset hores i trenta minuts del dia tretze de
febrer de 2013, es reuneix el Consell Municipal d’Esports i Joventut, a la
Sala de Juntes de l'Ajuntament de Benimodo, amb la finalitat de celebrar la
sessió del Ple, a la què han sigut convocats els membres components
d'aquest Consell que a continuació es detallen:
PRESIDENT:

Francisco Teruel Machí

SECRETARI:

Vicente Herrán Sánchez

VOCALS:

Valentín Alarcos Cárcel
Xavier Tormos Beltrán
Eugenio Machí Buades
Salvador Lliso Lorente
Juan Olaso Piera
Enrique Ortega García
José Martínez Martínez

JUSTIFIQUEN LA
SEUA ABSÈNCIA:

Antonio Carmona García
Pedro Romero Martínez
Teresa Boix Hernández

Presideix la sessió FRANCISCO TERUEL MACHÍ, amb
l’assistència de VICENTE HERRÁN SÁNCHEZ, anomenat Secretari del
Consell Municipal d’Esports i Joventut pel Ple del present Consell, celebrat
el 10 de setembre de 2012 i d’ ELENA MENDOZA MIRAVALLS, que
assisteix a petició de l’alcaldia.
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.
El Sr. Alcalde inicia la sessió, preguntant si algun membre del Consell
havia de formular alguna observació a l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, de data 10 de setembre de 2012, que havia segut distribuïda amb
anterioritat a la convocatòria d’aquesta sessió.
El Sr. Machí Buades, Sr. Lliso Lorente i Sr. Olaso Piera, fan costar que no
van rebre la última convocatòria i per tant no hi van assistir, pel què
s’abstenen de la votació.
L’alcalde explica els acords per a informar tots els membres que no van
poder assistir a la última sessió del Ple del Consell de Joventut i Esports.
I queda aprovada d’acta per la resta de membres presents.

2.- INFORMACIÓ GENERAL.
Dóna compte de la Resolució per la què es nomena Valentín Alarcos
Cárcel, com a representant de l’Escola de futbol, en substitució de Raúl
Bertí Lliso.
Així mateix, l’alcaldia informa que s’ha modificat el representant de la
Penya Ciclista, que passarà a ser Enrique Ortega García.

3.- INFORME DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES.
El Sr. Alcalde pregunta els representants de cadascuna de les associacions,
quines són les activitats que tenen previst realitzar, fora de l’activitat
normal, que són:
- Club d’Atletisme: Carrera (mes de setembre) i plantà d’arbres
(diumenge), proposant començar per la zona de les Coves del Truig,
per a la qual cosa farà falta demanar permís a la Confederació
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Hidrogràfica del Xúquer, comentant l’alcalde que s’haurà d’esbrinar
si la Conselleria donarà arbres per a la reforestació.
- Club Motocuc: Matinal Motera (6 d’octubre), que requerirà la
presència de Protecció Civil o Policia Local.
- Penya Ciclista “L’aire”: Carrera Ciclocross. L’alcalde comenta que
s’haurà de delimitar la zona.
- Escola de Futbol: celebració de les “24 hores Futbol 7”, sobre finals
de maig, principi de juny; i “Torneig Abel Buades”.
- Club d’Escacs: Obert , a celebrar a finals d’agost, portant-se a terme
en dies seguits, en lloc de cap de setmana, encarregant-se de parlar
amb els Festers 2013 per a la coordinació.
- Club de Pesca: A més de la concentració a Pobla Llarga (totes les
setmanes), la celebració d’un Campionat de Festes al mes d’agost, a
falta de concretar el dia de la realització.
El regidor d’Esports comenta que s’hauria de donar la màxima
publicitat i donar a conèixer a la gent les activitats que ofereixen.
- Penya Valencianista: No té previst realitzar actes.

4.- BASES SUBVENCIONS.
L’alcalde explica la finalitat de les bases de les subvencions, degut que
la Llei d’Estabilitat Pressupostària obliga a recabar la informació de les
associacions a les què s’ha de donar les subvencions i també explica en
què consistirà la baremació.
El regidor d’Esports, Sr. Martínez Martínez, comenta que es donaran
ajudes a aquelles activitats en les què hi haja participació del poble.
L’alcalde comenta que aquest tema ja va ser tractat en el passat Consell
Municipal de Cultura i Festes i què, a l’igual que va fer constar al
mateix, les bases són millorables i què, a més, per a fer-les, s’han
estudiat models de bases aprovades a diverses poblacions i s’han fet
3

AJUNTAMENT DE BENIMODO

PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 253 06 06 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

moltes simulacions, informant els assistents que s’ha obert un termini de
presentació d’al·legacions, que finalitza el dia 1 de març.
El regidor d’Esports parla de com saber clarificar
com a event.

què es considera

El Sr. Machí Buades pregunta si l’eixida que cada any preparen per als
menuts i l’esmorzar que té lloc després es considera “event”, degut que
és un acte que aporta molta gent al poble; a la qual el Sr. Martínez
contesta que sí.
L’alcalde informa que des de l’Ajuntament es facilitarà tota la
documentació i se’ls ajudarà en la preparació de la documentació
corresponent, podent contactar amb el Sr. Martínez Martínez (Regidor
d’Esports), ADL, Sr. Xavi Tormos (representant de Club d’Escacs) i per
aquesta Alcaldia.
Continua la intervenció, destacant la tasca que es porta a cap per les
associacions, tant les esportives com les culturals i es compromet a
destinar el mateix pressupost de l’any anterior.
El Sr. Alarcos Cárcel comenta que hi ha un xiquet que ha sigut
classificat a nivell nacional i que no ha pogut anar, per falta de
pressupost.
L’alcalde explica que s’ha baixat el pressupost que estava assignat per
als actes que organitza l’Ajuntament com a activitats pròpies, per poder
destinar-lo a les associacions, fent constar que al fer unes bases per
primera volta s’han trobat en què existeix entre les associacions una
gran polèmica sobre la forma de baremar, que, com ja ha dit, es podran
millorar dins del període d’al·legacions.
El Sr. Martínez Martínez proposa millorar a les bases la forma del
pagament, que considera convenient que fóra, el 50% a la presentació i
l’altre 50% a la realització de l’activitat, constestant el Sr. Alcalde que
aquest aspecte ja es va proposar també al Consell Municipal de Cultura.
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El Sr. Tormos Beltrán pregunta com es baremaria la docència i el Sr.
Alcalde contesta que s’hauria d’aportar factura, però que fins ara
s’havien acceptat tiquets.
El Sr. Ortega Garcia manifesta que van a vore si poden fer tres carreres
al llarg de l’any (muntanya, ciclocross i duelo).
El Sr. Alcalde comenta al respecte que l’any passat en van demanar i es
van obtindre subvencions per a diversos events a la Diputació de
València, que van ajudar a la realització dels mateixos, complementant
la subvenció atorgada des de l’Ajuntament i que l’any 2013 es va a fer
el mateix.
El Sr. Alcalde informa que s’ha posat recentment una base d’AMBICI
als Jutjats, que facilita el transport a l’Institut i a Mercadona i que sí
que s’ha demostrat un increment en el número d’usuaris.
El Sr. Tormos Beltrán proposa que es puguen utilitzar les piscines
municipals pels participants del Torneig d’Escacs, i el Sr. Martínez
Martínez contesta que aquesta iniciativa ja es va portar a terme durant
la celebració de l’últim “Torneig Abel Buades”.

5.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Martínez Martínez proposa que es revise l’estat dels paellers de
l’eixida de la població, cosa que es traslladarà al regidor corresponent.

I no havent més assumptes que tractar s’alça la sessió pel Sr. President,
Francisco Teruel Machí, essent les vuit hores i trenta minuts, de la qual
cosa, com a Secretari, certifique.
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,
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